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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini akan diuraikan landasan atau kajian teoretis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa hal yang akan dibahas ialah (1) 

alur atau polt, (2) penokohan, (3) latar, (4) prasangka, (5) bentuk prasangka, (6) 

keserakahan, (7) bentuk keserakahan, (8) penyelesaian masalah 

2.1 Alur atau Polt  

Plot ialah salah satu unsur fiksi yang terpenting, yang merupakan jalinan 

peristiwa yang ada dalam sebuah karya sastra untuk mencapai efek-efek yang 

dituju. Jalinannya dapat terwujud melalui hubungan sebab akibat. Menurut  

Nurgiyantoro (2013:164) plot tergolong menjadi tiga unsur dalam pembangunan 

sebuah cerita, yaitu peristiwa, konflik dan klimaks. Pengarang dalam 

menghadirkan konflik tidak sekadarnya saja, tapi harus memperhatikan unsur 

tertentu dalam memunculkan sebuah masalah pada tokoh dalam cerita. 

Apabila pembaca dapat memahami hubungan kualitas dalam cerita, akan 

membantu pembaca mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam karya sastra. 

Plot merupakan unsur terpenting dalam sebuah cerita. Alur berkaitan dengan 

jalinan peristiwa dalam cerita yang harus melibatkan keuletan pengarang dalam 

menciptakan jalinan peristiwa yang bagus, runtut dan unik dalam cerita. Plot 

dipandang sebagi ujung tombak cerita, sehingga perlu pemahaman yang luas 

untuk memahaminya.  

Berdasarkan pada pemikiran Kosasih (2012:34) plot merupakan 

pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Plot memegang 

cerita yang sangat penting dan harus diciptakan semudah dan sesederhana untuk 
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memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Unsur jalannya cerita juga tidak 

lepas dari unsur pokok yang disampaikan atau disajikan oleh pengarang dalam 

cerita. Alur berkaitan dengan peristiwa, tokoh, dan segala rangkaian cerita yang 

padu dan menarik. Alur tidak lepas dari dua unsur pokok yang ada didalamnya. 

Unsur pokok dalam alur, yakni (1) cerita atau rentetan peristiwa dalam cerita, dan 

(2) hubungan sebab-akibat antara peristiwa dalam cerita.  

Melalui alur pengarang menjalin peristiwa secara beruntun dengan 

memperhatikan sebab-akibat, sehingga akan membentuk satu kesatuan yang utuh 

(Sehandi, 2016:56). Plot mengatur bagaimana suatu peristiwa mempunyai 

hubungan dengan peristiwa lain, pengambaran tokoh dan tokoh yang berperan 

dalam peristiwa yang dibuat oleh pengarang.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa polt berkaitan 

dengan urutan peristiwa dalam cerita yang penting untuk menciptakan jalinan 

peristiwa yang bagus, runtut dan unik dalam cerita tersebut. Plot juga dapat 

memudahkan seorang pengarang dalam menulis cerita, memunculkan konflik, dan 

dapat mengatur struktur plot yang kompleks. Hal itu, biasanya berkaitan dengan 

masalah yang ada dalam tokoh dan peristiwa yang telah terjadi di dalam suatu 

cerita. 

2.2 Penokohan 

Dalam sebuah novel tidak dapat terlepas dari keberadaan tokoh yang 

mengemban jalannya sebuah cerita. Tokoh memiliki peran yang fungsional karena 

menempati posisi yang strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, 

moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pengambaran tokoh 

dalam cerita dapat disajikan secara lengkap guna mempermudah interpretasi 
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pembaca. Adapun penggambaran itu dapat berupa ciri-ciri fisik, keadaan sosial, 

tingkah laku, maupun komponen lain yang berhubungan dengan tokoh                  

(Nurgiyantoro, 2010:13). 

Selanjutnya menurut Nurgiyantoro (2013:247) penokohan ialah penggambaran 

seseorang dengan jelas dan ditampilkan dalam sebuah cerita yang ada di cerita. 

Tokoh berhubungan dengan orang di dalam cerita tersebut atau yang menjadi 

pemerannya. Orang yang dimunculkan di dalam karya naratif cenderung seperti 

yang digambarkan melalui ucapan dan perlakuan oleh pembaca yang mempunyai 

penafsiran berkualitas moral tersendiri dalam diri tokoh.  

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2013:247) tokoh atau penokohan 

dalam sebuah cerita merupakan orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya 

naratif, atau drama, yang dimana oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas 

moral dan kecenderungan tertentu seperti yang ekspresikan dalam ucapan dan apa 

yang dilakukan dalam tindakan. Penokohan dalam cerita menempati posisi 

strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu 

yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. 

Memahami suatu karya sastra, pembaca tidak semata-mata hadir untuk 

mengetahui tokohnya saja yang lebih penting adalah dalam memahami 

penokohannya. Pembaca bisa mengetahui perwatakan dan sifat yang diperankan 

tokoh, hal itu disebut dengan penokohan. Tujuannya agar pembaca menikmati 

kisah yanng terjalin dalam sebuah karya sastra. Setiap pengarang memiliki tujuan 

agar setiap pembaca memahami karakter dan motivasi yang ada dalam karya 

sastranya dengan benar. Artinya, tokoh akan bertindak sesuai dengan motivasinya. 

Motivasi diartikan sebagai sebuah alasan atas reaksi baik didasari maupun tidak. 



13 

 

 

Penggambaran alasan atas reaksi tokoh dapat dicermati melalui bahasa dan 

sikapnya. 

Melalui uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penokohan 

merupakan karakter, perilaku dan bagaimana cara berpikirnya tokoh yang 

dimunculkan dalam sebuah cerita. Tokoh tersebut merupakan representasi watak-

watak tokoh dalam kehidupan nyata. Perwatakan setiap tokoh dalam suatu cerita 

tidak selalu sama, tetapi berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

kompleksitasperwatakan dalam sebuah cerita. Di dalam sebuah cerita juga 

terdapat tiga cara untuk melukiskan watak, sikap, dan cara berpikir tokoh. Ketiga 

pelukisan itu yaitu sacara fisiologis, sosiologis, dan psikologis. 

2.3 Latar 

Latar ialah landas tumpu yang berhubungan dengan sejarah, tempat, waktu, 

dan lingkungan sosial, yang dimana peristiwa tersebut terjadi sesuai yang 

diceritakan di dalam sebuah karya sastra. Ada beberapa macam yang membentuk 

latar yaitu tempat geografis atau letak terjadinya peristiwa dalam cerita. Pekerjaan 

dan bagaimana cara hidup yang diceritakan dalam novel, waktu terjadinya 

kejadian, serta lingkungan intelektual, moral, sosial, religius, dan emosi tokoh-

tokoh cerita ( Nurgiyantoro, 2013: 302). 

Latar tidak hanya bertumpu pada tempat kejadian dalam cerita, tetapi 

penggambaran tempat, waktu dan situasi dalam memberi efek cerita terkesan lebih 

logis, karena latar juga berfungsi sebagai pembangun dalam menciptakan kesan 

suasana tertentu yang bisa menggugah perasaan dan emosi sehingga tak jarang 

pembaca akan menitik beratkan air mata ketika sedang menghayati sebuah karya 
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sastra. Selain itu, latar berperan melukiskan aspek sosialnya, seperti tingkah laku, 

tata krama, pandangan hidup dan karakter tokoh dalam cerita. 

Unsur-unsur latar dapat dibedakan menjadi tiga unsur pokok yaitu, latar 

tempat, latar waktu, dan latar sosial. latar tempat mengarah pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan latar sosial 

menyarankan pada hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial 

masyarakat disuatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 

2010: 223). 

Melalui uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tempat cerita merupakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan waktu, ruang dan suasana tempat 

terjadinya sebuah cerita. Latar cerita juga mempengaruhi suasana peristiwa dan 

jalannya peristiwa. Latar terdiri dari lokasi geografis, cara hidup tokohnya, waktu 

peristiwa dan lingkungan. 

2.4 Prasangka 

Prasangka didasari oleh keyakinan yang berupa gambaran mengenai 

sekelompok orang atau individu yang biasanya diarahkan pada hal yang positif, 

dan juga negatif. Studi yang mengenai prasangka merupakan studi yang 

ditempatkan sebagai fokus utama dalam bidang kajian ilmu psikologi. 

Dalam hal definisi, prasangka telah mengalami peralihan dan perubahan 

sepanjang waktu  Stangor (dalam Putra dan Pitaloka, 2012:6). Dari segi bahasa, 

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan prasangka sebagai suatu pendapat 

atau tanggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, 

menyelidiki) sendiri (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2008). Sementara itu, 
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prasangka dalam arti bahasa inggris adalah perjudice merupakan kata yang 

berasal dari bahasa latin, yaitu Praejudicium  yang berarti sebagai sebuah 

penilaian yang berdasarkan pengalaman sebelumnya yang telah terekam (Allport 

dalam Putra dan Pitaloka, 2012:6).  

Selanjutnya Gerungan (1988:168) mengatakan bahwa prasangka sosial 

merupakan perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, seperti 

golongan ras atau kebudayaan, yang berlainan dengan golongan orang yang 

berprasangka itu. Prasangka sosial terdiri atas attitude-attitude sosial yang negatif 

terhadap golongan lain dan mempengaruhi tingkah lakunya terhadap golongan 

manusia lain tadi. 

Sebagaimana Baron dan Byrne (2003:214)  sebagai sikap, prasangka juga 

melibatkan perasaan negatif atau emosi pada orang yang dikenai prasangka ketika 

mereka hadir atau hanya dengan memikirkan anggota kelompok yang tidak 

mereka sukai. Prasangka dapat mempengaruhi tingkah laku yang muncul bahkan 

ketika orang yang bersangkutan, pada umumnya tidak menyadari eksistensi dari 

pandangan tersebut dan mungkin berusaha menyangkalnya bahwa orang lain juga 

memiliki pandangan itu. Prasangka juga dapat melibatkan kecenderungan untuk 

bertingkah laku negatif terhadap mereka yang menjadi objek prasangka. 

Ahmadi (2007:194) menyatakan prasangka timbul dari adanya norma sosial. 

orang tidak begitu saja secara otomatis berprasangka terhadap orang lain. tetapi 

faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang berprasangka. Prasangka di 

sini berkaisar pada masalah yang bersifat negatif terhadap orang (kelompok) lain. 

Menurut Ahmadi (2007:195) ada beberapa faktor yang menyebabkan 

timbulnya prasangka. 
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1) Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha 

seseorang mengalami kegagalan atau kelemahan. Sebab dari kegagalan itu 

tidak dicari pada dirinya sendiri tetapi pada orang lain. orang lain inilah 

yang dijadikan kambing hitam sebagai sebab kegagalannya. 

2) Orang berprasangka, karena memang ia sudah dipersiapkan didalam 

lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka. 

3) Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yanng 

tidak menyenangkan. 

4) Prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat 

umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. 

Dari beberapa penjelasan dan perubahan definisi megenai prasangka, Menurut 

Augotinos dan Reynolds (dalam Putra dan Pitaloka, 2012:7), hal yang mendasari 

prasangka dapat disimpulkan sebagai upaya atau keinginan merendahkan individu 

atau kelompok lain. Hal ini akan rentan menimbulkan konflik dan kebencian antar 

kelompok dan individu sebagai perwakilan kelompok. Dalam hal ini setidaknya 

ada empat pemahaman penting yang dapat dijadikan karakteristik prasangka, 

yaitu: (1) Orientasi yang lebih bersifat negatif terhadap suatu kelompok. 

Meskipun prasangka dapat bersifat positif, akan tetapi sebagian besar prasangka 

cendeung menilai hal yang negatif. Bahkan sebenarnya, meskipun tendensi 

prasangka diarahkan pada gal yan positif, dengan sendirinya kita juga akan 

menilai pada hal yang negatif sebagai perbandingan Satgor (dalam Putra dan 

Pitaloka, 2012:8), (2) Buruk, dan tidak mendasar. Maksudnya prasangka lebih 

banyak berangkat dari penilaian atau kesimpulan yang tidak mendasar atau 

berangkat dari data-data yang akurat. Sifat prasangka lebih dekat dengan penilaian 
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yang berlandasakan emosional negatif. Sifat penilaian ini akan menjadi buruk 

karena terus dipertahankan dan dijaga. (3) Irasional  dan banyak kekeliruan dan 

kesalahan. Karena prasangka muncul akibat penilaian cepat, dan tidak didasari 

oleh bukti-bukti kuat, oleh karena itu kesalahan dalam menilai suatu kelompok 

lebih banyak terjadi. (4) Rigid, maksudnya prasangka bersifat rigit karena 

sebagian besar prasangka sulit untuk berubah (Augotinos dan Reynolds dalam 

Putra dan Pitaloka, 2012:8) 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa prasangka merupakan suatu 

sikap yang berupa pandangan negatif yang ditujukan kepada seseorang yang 

berkaitan dengan keanggotannya pada suatu individu atau kelompok tertentu. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa prasangka langsung menilai sesuatu 

tanpa memperosesnya secara rinci dalam alam pemikirannya. 

2.5 Bentuk-Bentuk Prasangka 

Rasa tidak suka atau kebencian dapat memberikan kekuatan seseorang dalam 

melakukan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok lain. Akan tetapi, 

pada kenyataan sosial yang ada, rasa benci seseorang tidak selalu berujung pada 

sebuah tindakan kekerasan. 

Menurut Liliweri (2018:375) ketika para sosiolog, antropolog, psikologi 

membahas mengenai prasangka selalu mengaitkannya dengan konsep stereotip 

dan diskriminasi, meskipun masing-masing konsep berbeda satu sama lain. 

prasangka sosial akan menimbulkan jarak sosial antar kelompok, sehingga 

membuat perselisihan dan permusuhan satu sama lain. Selanjutnya menurut 

Widyastuti (2014:76) bentuk prasangka sosial contohnya seperti was-was, 

ketakutan, kecurigaan, penghinaan, permusuhan dan tindakan saling menjatuhkan 
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antar kelompok. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa 

prasangka sosial akan memberi dampak negatif. 

Selanjutnya menurut Allport  (dalam Putra dan Pitaloka, 2012:11) ada empat 

derajat tindakan yang merupakan bentuk dari prasangka meliputi, antilokusi, 

menghindar, diskriminasi, dan penyerangan fisik. 

2.5.1 Antilokusi (Membicarakan Individu) 

Prasangka dinyatakan melalui sifat antilokusi yang berarti sifat perlakuan 

negatif terhadap individu atau kelompok yang menjadi target dari sebuah 

prasangka. Seseorang dengan sifat antilokusi akan mencoba membuat persepsi-

persepsi dengan logika  dan pengetahuan yang dimiliki dan bersifat memojokan. 

Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka, 2012:11) antilokusi yaitu sebuah 

kondisi dimana sebagian besar orang yang memiliki prasangka membicarakan 

individu atau kelompok lain. Mereka membicarakan didalam kelompok atau antar 

teman sebaya.Seseorang yang memiliki sifat antilokusi akan mencoba membuat 

persepsi-persepsi dengan logika dan pengetahuan yang dimiliki dan bersifat 

memojokan kelompok atau individu tertentu. 

Selanjutnya menurut Boyd (dalam Sendjaja, 2004:316) antilokusi merupakan 

pengungkapan perasaan antagonis secara bebas. Pengungkapan antagonis yang 

dimaksud tersebut adalah perasaan ketidaksukaan terhadap seseorang atau 

sekelompok orang yang diimplementaskan secara verbal atau secara langsung. 

Bentuk dari antilokusi diantaranya berupa gosip dan rumor, yang dimana hal 

tersebut dimaksudkan untuk menjelekkan atau menyindir orang-orang yang 

menjadi sasaran prasangka. 
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2.5.2 Menghindar (Tindakan Menghindari Orang yang Tidak Disukai) 

Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan reaksi emosionalnya maka 

mereka memilih untuk menjauh, dalam arti orang menghindar memilih untuk 

menjauhkan diri kepada orang-orang atau kelompok yang tidak disukainya. 

Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka 2012:11) tindakan menghindar 

biasanya jika prasangka mengenai individu atau kelompok lain telah sering 

dibicarakan dan jelas di ingatan, anggota kelompok atau individu akan berupaya 

untuk menghindar pada kelompok lain yang dipersepsikan negatif atau tidak 

disukai.  

Sebuah prasangka dapat timbul ketika seseorang menghindari interaksi dengan 

kelompok tertentu yang tidak disukai. Seseorang dengan sebuah prasangka yang 

dinyatakan melalui hal tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memecahkan 

berbagai macam masalah konflik, hal tersebut terjadi karena tidak terjalinnya 

sebuah komunikasi. 

Selanjutnya Sendjaja (2004:316) menyebutkan bahwa penghindaran diri 

adalah sikap menghindarkan diri dari setiap kesempatan untuk bertemu dan 

berkomunikasi dengan kelompok orang yang tidak disukai. Salah satu faktor 

munculnya prasangka yakni kepribadian individu yang memiliki pemikiran yang 

kaku dan motivasi untuk meningkatkan harga diri. Individu mendapatkan rasa 

harga diri melalui identifikasi sebagai anggota kelompok tertentu. 

2.5.3 Diskriminasi (Perlakuan Tidak Adil) 

Diskriminasi merupakan tingkah laku dimana individu atau kelompok 

memperlakukan orang secara berbeda. Diskriminasi dapat beraneka ragam 

bentuknya, seperti perlakuan mengabaikan, menggunakan bahasa yang tidak 
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dipahami kelompok tertentu saat berkomunikasi, berbuat kasar, berbuat tidak adil, 

menjelek-jelekkan, mengancam, dan menyakiti.  

Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka 2012:11) pada derajat 

diskriminasi, anggota kelompok telah melakukan tindakan secara asimetri atau 

berbeda. Individu yang berprasangka biasanya membuat sebuah perbedaan yang 

tegas dalam memperlakukan suatu kelompok orang-orang yang disukainya atau 

orang yang tidak disukainya dalam komunitas tertentu. Misalnya mereka enggan 

memasukan orang-orang yang tidak disukai ke dalam anggota komunitas tertentu, 

seperti kedalam lingkungan pekerjaan, perumahan, sekolah, dan komunitas-

komunitas lainnya.  

Diskriminasi dapat muncul dibentuk oleh sebuah prasangka, diskriminasi 

merupakan wujud perlakuan yang tidak adil dalam arti adanya perbedaan 

perlakuan terhadap identitasatau individu tertentu. Diskriminasi dapat 

menggantikan peran komunikasi. Ketika hal itu terjadi, maka berpotensi 

menimbulkan kemarahan dan kebencian yang diekspresikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan mengakibatkan kegagalan kelompok tertentu dalam 

mendapatkan suatu kesempatan yang semestinya menjadi hak bagi semua orang 

(Samovar dkk, 2010: 209).  

2.5.4 Penyerangan Fisik (Kekerasan Fisik atau Semi Kekerasan) 

Seseorang yang berprasangka negatif cenderung untuk mengekspresikan 

dalam satu tindakan. Semakin tinggi sikap prasangkanya semakin besar juga 

kemungkinan untuk menghasilkan tindakan kekerasan dalam permusuhan. Orang 

yang memiliki sikap penyerangan fisik cenderung akan mengekspresikan emosi 

negatifnya dalam bentuk tindakan. Bentuk tindakan yang dilakukan juga 

bermacam-macam.  
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Menurut Allport (dalam Putra dan Pitaloka 2012:11) pada kondisi emosi yang 

sangat tinggi, seperti kebencian yang sulit ditahan lagi, anggota kelompok akan 

megekspresikan kebenciannya dengan langsung menyerang secara fisik. 

pernyataan prasangka melalui tindakan pembasmian yang mengarah pada tindak 

kekerasan dengan tujuan untuk menghancurkan individu atau kelompok. 

Menurut Sendjaja (2004:317) serangan fisik adalah kegiatan kekerasan fisik 

yang didorong oleh emosi, misalnya pengusiran, pemukulan, dan bentuk 

kekerasan fisik lainnya. Di bawah kondisi emosi yang dipengaruhi oleh prasangka 

sehingga dapat mengarahkan seseorang pada tindakan-tindakan kekerasan atau 

semi kekerasan. 

2.6 Keserakahan 

Menurut Jatmiko (2018:9) keserakahan merupakan salah satu bentuk tingkah 

laku atau perilaku manusia yang wajib untuk dipelajari sebagai salah satu upaya 

untuk lebih mengenal diri sendiri. Perilaku dan tingkah laku manusia yang tidak 

berubah dari awal sejarah hingga jaman modern dan bahkan ada kecenderungan  

semakin memburuknya keadaan peradaban tentu saja perlu adanya perubahan. 

Ilmu psikologi merupakan salah satu ilmu yang terdepan dan memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan solusi guna memperbaiki perilaku manusia pada 

khususnya. salah satu aliran psikologi yang cukup penting adalah aliran 

psikoanalisa dengan tokoh utamanya Sigmund Freud. Teori yang dikembangkan 

oleh Freud cukup mempengaruhi peradaban manusia saat ini. Di dalam teori 

psikoanalisis Sigmund Freud mengembangkan teori kepribadian yang menyatakan 

bahwa kepribadian manusia terdiri dari tiga sistem yaitu, Id, superego, dan ego. 
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Oleh karena itu, permasalahan tentang harta dan tahta dapat menimbulkan 

keegoisan dan keserakahan yang dilakukan yang dilakukan manusia untuk 

mencapai keinginannya. Keinginan dan ambisi manusia itu untuk memiliki 

kekayaan dan kedudukan sebagai suatu kondisi kehidupan yang sudah tidak ideal. 

Semua problematika yang dihadapi manusia sebagai penggambaran rusaknya jiwa 

manusia. Kehidupan masyarakat dengan pola pikir yang egois dan hanya 

mementingkan kehidupan pribadi mengejar duniawi tanpa memikirkan yang 

disekitarnya. 

Jatmiko (2018:132) menjelaskan individu yang terjebak dalam keserakahan 

memunculkan perasaan ketakutan kehilangan. Keserakahan itu sendiri sudah 

merupakan bentuk yang berkembang dari rasa takut, kemudian seiring 

berkembangnya keserakahan melalui pengumpulan harta yang berlebih maka akan 

timbul rasa ketakutan yang baru yakni ketakutan akan kehilangan hartanya yang 

membuat individu tersebut menjadi serakah dan kehilangan kemampuan berbagi, 

dan baginya hidup yang ada hanyalah kompetisi untuk mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk memberikan 

penyadaran dan pencerahan kepada manusia bahwa keserakahan hanya akan 

membawa kesengsaraan dan kerusakan jiwa. Manusia harus memiliki rasa 

kepekaan rasa dan dapat mengendalikan hawa nafsu agar tidak tergoda dengan 

duniawi. 

Sementara itu, dalam pandangan islam menurut Chodjim (2015:256) 

keserakahan atau tamak merupakan sikap tidak puas yang berlebihan  terhadap 

apa yang dimiliki. Orang yang serakah atau tamak mempunyai keinginan yang 
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kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak daripada yang sudah ada 

ditangannya. Serakah juga merupakan keinginan untuk melebihi yang dimiliki 

oleh orang lain, dan kelebihan itu didapatkan dengan cara yang curang, misalnya 

menambah milik sendiri dengan dengan cara mengambil hak milik orang lain dan 

dilakukan dengan cara pemaksaan. 

Orang yang serakah selalu mencari harta tanpa pernah merasa cukup atau 

punya keinginan untuk menyalurkannya di jalan kebaikan. Harta selalu ingin 

diproleh sendiri sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan halal-haramnya atau 

untuk apa harta itu nantinya. Orang yang tamak menurut Ibnu al-Jauzi (dalam 

Muhajir, 2018:217) dalam kitabnya Ath-Thibb ar-Ruhani, akan dikuasai nafsunya 

yang itu akan menghancurkan dirinya, ia juga mengatakan jika sifat serakah atau 

tamak dibiarkan lepas kendali maka itu akan membuat seseorang dikuasai nafsu 

untuk sepuas-puasnya. Sifat ini menuntut terpenuhinya banyak hal yang 

menjerumuskan seseorang keliang kehancuran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa serakah memiliki sifat yang 

amat bahaya tidak untuk diri sendiri melainkan juga untuk orang lain, karena 

orang yang serakah bisa melakukan apapun yang diingin kan dan mereka juga 

merasa bahwa harta benda duniawi adalah segala-galanya, walaupun pada 

kenyatannya semua itu tidak benar, karena harta dunia tidak akan dibawa mati. 

2.7 Bentuk-Bentuk Keserakahan  

Rasa keserakahan akan menimbulkan rasa yang tidak akan kunjung puas 

untuk memiliki suatu benda maupun materi dalam bentuk uang. Dengan 

keserakahan pula dapat membutakan mata hati seseorang. Menurut Jatmiko 

(2018:134) sistem yang membentuk pola keserakahan yakni sistem kapitalis atau 
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pasar bebas dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin 

miskin. Sistem kapitalis berdiri diatas keserakahan akan uang atau harta yakni 

keserakahan untuk memiliki uang atau harta sebanyak-banyaknya. Dalam 

persaingan ekonomi kapitalis dimana setiap orang berusaha menggunakan seluruh 

nafsu keserakahannya asalkan tidak melanggar hukum pidana atau perdata untuk 

mengalahkan lawannya. 

Rasa kepuasan atas keserakahan para pelaku ekonomi dalam melakukan 

strategi  pemasarannya guna memancing prinsip kenikmatan atau kepuasan yang 

berada dialam bawah sadar. Menurut Freud (dalam Jatmiko 2018:10) pada 

dasarnya struktur keprbadian manusia masih menyisakan ruang eksplorasi yang 

begitu besar untuk bisa dikembangkan guna membantu manusia lebih memahami 

dirinya sendiri dan pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan tingkah 

laku atau perilaku manusia menjadi lebih manusiawi dan lebih ber-

prikemanusiaan secara umum dan menyeluruh pada peradapan manusia.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan keserakahan tampil sebagai 

kegelisahan terus menerus yang tak pernah berkecukupan, dengan perasan bahwa 

slalu saja ada yang harus dibutuhkan dan kendalikan oleh rasa kehampaan dalam 

diri. Orang-orang yang seperti ini akan senantiasa mengadopsi strategi untuk 

memperoleh keuntungan dan mereka adalah orang-orang yang serakah. 

Selanjutnya menurut Syuhud (2010:52) serakah dalam istilah psikologi 

bermakna keinginan eksesif (berlebihan) untuk memperoleh atau memiliki harta 

kekayaan yang bukan haknya atau melebihi yang dibutuhkan. Keinginan untuk 

menguasai dan mencintai harta benda yang berlebihan akan membawa seseorang 

pada bentuk perilaku negatif yang itu dapat merugikan orang lain.   
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Menurut Jatmiko (2018:132) bentuk keserakahan melalui pengumpulan harta 

yang berlebihan meliputi, pelit atau kikir  dan ketakutan kehilangan.  

2.7.1 Pelit atau Kikir (Tidak Berkeinginan untuk Berbagi Kepada Orang ) 

Keserakahan manusia akan harta yang selalu merasa kurang walaupun sudah 

memiliki banyak harta, tetapi masih ingin terus mendapatkan lagi. Hal tersebut 

merupakan sifat dari serakah yang dimana selalu menunjukan hal yang tidak 

pernah puas. Menurut Syuhud (2010:53) keserakahan identik dengan sifat pelit 

atau kikir, maksudnya seseorang yang kikir atau pelit tidak akan pernah berpikir 

untuk membagi sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain. Sifat pelit atau 

kikir muncul karena seseorang yang terlalu cinta kepada harta, atau biasanya 

orang yang pelit atau kikir selalu ingin memiliki harta dan kemewahan hidup. 

Orang yang pelit sangat takut jika terjadi kekurangan uang atau harta ketika 

datang waktunya yang dibutuhkan. 

2.7.2 Ketakutan Kehilangan Harta Bendanya 

Individu yang terjebak dalam keserakahan akan memunculkan perasaan takut 

kehilangan. Keserakahan melalui pengumpulan harta yang berlebih maka akan 

timbul rasa ketakutan baru yakni ketakutan akan kehilangan harta bendanya. 

Menurut Sultani (2006:129) ketakutan disebabkan adanya potensi kehilangan 

kebahagiaan atau kehilangan kekayaan yang dimiliki seseorang. Ketakutan 

manusia juga bisa disebabkan karena adanya pemikiran materialistisnya, sehingga 

seseorang bisa menghalalkan segala cara, dengan berbagai bentuk sesuai dengan 

peluang dan kesempatan yang ada didepannya demi mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya dengan cara apapun. 
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2.8 Penyelesaian Masalah 

Novel selalu menawarkan model kehidupan dengan berbagai masalah beserta 

penyelesaiannya sesuai dengan pandangan pengarang. Melalui cerita, sikap dan 

tingkah laku para tokoh dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut 

yang tergambarkan secara jelas meskipun terkadang terdapat beberapa tokoh yang 

tidak tergambar secara eksplisit. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:122), permasalahan merupakan sesuatu yang 

dramatis dan merujuk pada pertentangan pada dua kekuatan yang sama. 

Menunjukan tindakan serta adanya tanggapan atau respon yang merupakan 

hubungan sebab dan akibat. Dalam persoalan konflik cerita dapat berupa peristiwa 

serta terbagi dalam kategori, yakni fisik dan batin. konflik bersifat tidak terlalu 

menyenangkan dan dirasakan oleh cerita. Apabila tokoh mempunyai keleluasaan 

dalam menentukan konflik cerita maka tokoh tidak memilik kejadian itu terjadi 

padanya. 

Selanjutnya Wirawan (dalam Margaretha, 2016:24) menjelaskan konflik bisa 

dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong 

lawan melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan 

konfliknya. Konflik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia baik 

secara individual maupun kelompok. Konflik disini memiliki beberapa tingkatan 

yaitu berkaitan dengan konflik yang mudah diadakan penyelesaian, konflik yang 

menimbulkan seseorang mengalami kebimbangan yang berlarut-larut dari 

kebimbangan itu ada beberapa orang yang memilih untuk menyerah. Dari 

berbagai tingkatan tersebut akan memberikan gambaran bahwa terdapat beragam 

manusia dengan segala permasalahannya memilih cara sendiri dalam 
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menyelesaikan sebuah konflik dalam kehidupannya. Tetapi yang terpenting adalah 

pertimbangan dalam memilih cara penyelesaian yang harus didasari pikiran dan 

perasaan yang tenang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian 

masalah terdapat persoalan konflik yang diceritakan pengarang dalam karyanya, 

yang dimana konflik melatarbelakangi atau menyertai banyak diantara interaksi 

manusia yang memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat tipikal. 

Selanjutnya, dalam kehidupan konflik menjadi sesuatu yang positif  bagi 

kebersamaan apabila tidak berlangsung berkepanjangan dan mengarah pada suatu 

penyelesaian. Menurut Simmel (dalam Fatim dan Basid, 2017:396) ada beberapa 

bentuk penyelesaian masalah yaitu, (1) penyelesaian penghapusan dasar konflik 

atau perdamaian penyelesaian ini digunakan apabila para pihak yang bertikai 

sepakat untuk menjadikan konflik atau kesepakatan untuk damai, (2) penyelesaian 

dengan kemenangan satu pihak menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang 

yaitu aturan untuk mengabulkan semua permintaan salah satu pihak sementara 

pihak yang lain mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan apapun, (3) 

penyelesaian dengan kompromi sebagai bentuk perdamaian dengan kesepakatan 

kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengambil titik tengah atau salah satu 

pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain dan begitu 

pula sebaliknya. 

 


